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Inleidend woord
Voor u ligt opnieuw een dubbelnummer van de Brugse kerkbode.
De overdenking staat alvast in de sfeer van de veertigdagentijd.
Daarin wordt u meegenomen naar Jozua 4: een prachtig verhaal
over doortrekken, niet opgeven, de sprong in het diepe wagen,
maar ook over verbondenheid en saamhorigheid en stenen die
onderweg worden meegenomen. Die stenen in Jozua 4 hebben
iets mysterieus. Wat de betekenis daarvan zou kunnen zijn, kunt
u ontdekken in deze kerkbode. Er ligt ook weer heel wat moois
in het vooruitschiet: een ontmoetingsdag voor nieuwe gemeenteleden, twee schoolbezoeken in ‘t Keerske, een gezellige en boeiende gemeentedag met onze zustergemeente in Gent-Brabantdam, het Bijbelevent in Zevenkerken en een Bijbel-leerhuis over
de Schepping. We blikken ook nog even terug op de voorbije activiteiten in de maand december en januari. Want er gebeurde
veel om dankbaar voor te zijn. Namens de redactieraad van de
Brugse kerkbode, wens ik u veel leesplezier!
Ds. Jannica de Prenter
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Overdenking: stenen als teken van Gods bevrijding
Jozua 4: een verhaal over doortocht
Het verhaal in Jozua 4 wordt vaak op zondag ‘laetare’ gelezen,
de vierde zondag van de veertigdagentijd. Laetare betekent ‘wees
blij’ of ‘verheug je’. Zondag ‘laetare’ is een kantelpunt in de veertigdagentijd. Halverwege de reis ontstaat er ruimte voor rust en
ontspanning, ruimte om op adem te komen, ruimte om al voorzichtig uit te zien naar het Paasfeest. Ook in Jozua 4 gaat het
over een kantelpunt. Jozua 4 is een scharnierverhaal. Na een
jarenlange reis, vol ontberingen en gevaar, komt er een einde aan
Israëls woestijntijd. Er moet nog één inspanning geleverd worden: het hele volk moet dwars door de Jordaan trekken, om
daarna voet te zetten in het land der belofte. Die doortocht loopt
in Jozua 4 uit op het eerste Pesachmaal in Kanaän. Jozua 4 is
niet alleen een verhaal over doortrekken en volhouden, maar ook
over saamhorigheid en verbondenheid.
Maar wat betekenen die
stenen?
Wat steeds weer opvalt
aan Jozua 4 zijn de vele
stenen die we hier tegenkomen. Wie het boek Jozua een beetje kent, weet
dat het beloofde land bezaaid is met bijzondere
Stenen aan het strand © Pixabay
stenen: stenen met een
verhaal, stenen die herinneren aan belangrijke gebeurtenissen:
de stenen op de berg Ebal die herinneren aan de eerste lezing
van de Wet in het beloofde land (Joz 8:30-35), de grote steen in
Sichem, waar Jozua het verbond vernieuwde, en dan die stenen
uit de Jordaan… Jozua laat twaalf mannen stenen meebrengen
uit de Jordaan, twaalf stenen die in Gilgal opgericht worden (Joz
4:8,19-20). En nog eens twaalf stenen laat Jozua neerzetten in
het midden van de Jordaan (Joz 4:9). In deze overdenking wil ik
met u nadenken over deze stenen, deze stille getuigen van een
unieke gebeurtenis in Israëls geschiedenis, stenen die herinneren aan momenten waarop Gods bevrijding zomaar ineens
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doorbreekt. Wat is er toch aan de hand met deze stenen?
Waarom zijn ze zo bijzonder? En welk verhaal vertellen ze ons?
Nog één inspanning
Het verhaal begint in Sittim (Joz 3:1). Vanuit het dorre Sittimdal, waar enkel acacia bomen kunnen groeien, reist Jozua naar
de Jordaan. Samen met alle priesters, de oudsten en de rechters,
met alle vrouwen en kinderen, met heel de legermacht van Israël
staat Jozua aan de oevers van de Jordaan. Ze kunnen Kanaän
zien liggen: de groene heuvels, de vruchtbare akkers en de velden, land van belofte, land van vrijheid, land van overvloed. De
reis die ze hebben afgelegd is lang en zwaar geweest. Veertig jaar
hebben ze door de woestijn gezworven, een lange tocht door het
droge en barre landschap, een reis vol ontbering en ongemak.
Na zolang voor- uitgeleefd en vooruit- gezien
te hebben, is dan eindelijk het moment aangebroken. Nog één inspanning, nog één opgave voor Israël voet
mag zetten in het land
van belofte. Jozua mag
eindelijk doen waartoe
de Heer hem bedacht
heeft: hij mag Israël het De Jordaan nabij de Dode Zee © Elizabeth Melgoza
land doen beërven. Het Woord dat God tot hem gesproken had,
- dat elk stukje grond waarop Israël haar voeten zal zetten (Joz
1:3) – een geschenk is van de Heer, mag werkelijkheid worden.
Maar die gave, is tegelijk ook opgave. Er is nog één laatste hindernis, die Israël overwinnen moet: de Jordaan. Israël moet
dwars door het water, en dat is een opgave, een uitdaging.
De Jordaan: verraderlijk gevaarlijk stroompje
Doorgaans is de Jordaan niet veel meer dan een modderig
stroompje, een moddersloot. Maar in het voorjaar – zo eind
maart, begin april, in de tijd van de oogst – borrelt en bruist het.
Wanneer het smeltwater van het Hermongebergte, hoog in het
noorden van Israël, in de Jordaan terecht komt en afgevoerd
moet worden in de Dode Zee, verandert dat modderige stroompje
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in een brede woest stromende rivier. Zo kan het
gebeuren dat de waterstand op sommige plaatsen wel vijf tot zes meter
hoog kon worden. Bovendien konden ook de oevers stijl zijn. Als ZeeuwsVlaamse, doet de Jordaan mij vaak denken
aan Saeftinghe, het verHet land van Saeftinghe © Rijkswaterstaat
dronken landje van de Zeeuwen. Wat is het prachtig om bij eb,
wanneer het land droogstaat, door de diepe geulen te trekken.
Toch kent het land van Saeftinghe ook een grillige kant. Want
zelfs bij normaal tij kan het getijdenverschil oplopen tot bijna
vier meter, en dan is het land letterlijk ‘verdronken land’. Wanneer het schorren-landschap vol stroomt met water, moet je maken dat je wegkomt om niet meegesleurd te worden naar de
Noordzee. Als ik het verhaal in Jozua 4 lees, dan moet ik denken
aan Saeftinghe, aan droge rivierbeddingen die zomaar ineens vol
kunnen stromen.
Een onmogelijke opgave?
Het moet voor het volk van Israël een onmogelijke opgave zijn
geweest. Een enkele waaghals heeft misschien nog de moed om
door het kolkende water te trekken, maar om met een heel volk,
met jong en oud, met vrouwen en met kinderen, met heel hun
hebben en houwen: met huisraad, dieren, kudden en wagens
door het water te trekken… het lijkt een onmogelijke opgave, een
levensgevaarlijke onderneming. De angst om meegetrokken te
worden door de stroom, de vrees voor wat er wacht aan de andere
kant van de oevers… Zal het inderdaad een land van belofte zijn,
een land van overvloed, waar Israël in vrede kan leven? Of wacht
daar, aan de andere kant van de Jordaan, nog meer gevaar?
Het Jordaan-gevoel
De angst om meegesleurd te worden door het water is heel reëel.
‘Jordaan’ betekent letterlijk ‘de-naar-beneden-stromer’. De Jordaan lijkt inderdaad wel wat op het verdronken landje van de
Zeeuwen. De Jordaan heeft over een kleine afstand een verval
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van bijna 400 meter, en mondt uiteindelijk uit in de Dode Zee.
In het voorjaar is ze niet te stuiten: alles wordt meegestuwd naar
beneden, naar die zoute plas stilstaand water, dood water, water
waar geen leven in is. Misschien herkent u dat ‘Jordaan-gevoel’
in uw leven. Misschien staat u of een dierbare voor een ingrijpend moment: een grote verandering, een verhuizing, een
nieuwe baan, een nieuw gezin. Die sprong in het diepe, durf je
het wel aan? Je ziet ze soms voorbijkomen: mensen die in het
water terecht komen, mensen die worstelen om het hoofd boven
water te houden, mensen die meegesleurd worden door angst,
door depressie, financiële zorgen, eenzaamheid. Mensen die
meegezogen worden naar de diepte, het dode water. Het leven
dat naar beneden stroomt… we herkennen het allemaal wel: van
die momenten waarop de maalstroom van het leven harder is
dan je hebben kan, harder dan je drinken kan – zoals de
Zeeuwse popgroep Bløf zingt.
De sprong in het diepe
Het water van de Jordaan staat hier in Jozua
4 symbool voor het moedeloze gevoel. De Jordaanstroom is beeld
van water dat niet te
stoppen lijkt, het water
dat je niet tegen kunt
houden. Maar tegenover
dat gevoel van onmacht
en de moedeloosheid
komt het boek Jozua
met een bemoedigend
antwoord. Jozua durft
het aan: de sprong in
het diepe. Jozua staat
‘Moet je door het water gaan: ik ben bij je’ (Jesaja
niet toe dat zijn hart be43:2) © Dagelijkse Broodkruimels
zwijkt door angst en
moedeloosheid. Jozua laat zich bewegen door vertrouwen in de
Heer. Hij herinnert zich wat God gezegd had: “wees vastberaden
en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,
want de Heer je God is bij je, overal waar je gaat (Joz 1:9).
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God legt het water droog
Jozua trekt met zijn volk dwars door het water, de priesters en
de ark voorop. En juist op dat moment, wanneer Israël de moed
heeft om alles los te laten, gebeurt het. Wanneer de priesters hun
voeten in het water zetten, komt de stroom van de Jordaan tot
stilstand. In de verte, bij de stad Adam, zien de Israëlieten hoe
het water als een enorme dam omhooggestuwd wordt (Joz 3:1516), zodat het smeltwater van de Hermon wegstroomt naar de
Dode Zee. En ineens hebben de Israëlieten weer vaste grond onder de voeten, zodat zij veilig kunnen overtrekken. De niet aflatende stroom van de Jordaan, het water dat aan de lippen staat,
de emmer die overloopt… het stroomt allemaal weg. God legt het
water droog, zoals hij deed in den beginne, toen God op de derde
dag, het water naar één plaats liet stromen, zodat er droog land
verscheen (Gen 1:9). God laat het water zakken, zoals hij deed,
toen hij over het water blies na de enorme watervloed, zodat
Noach en zijn ark het droge bereikten (Gen 8:1). God verandert
de zee in droog land, zoals hij deed, toen Mozes met Israël door
de Schelfzee trok (Ex 14:21-22). De chaos van de oerzee, de stortvloed van het menselijke lijden en onvermogen: God legt het allemaal droog. En zo bereikt Israël het beloofde land: vaste grond
onder hun voeten.
Pesach in het beloofde land
En dit alles gebeurt op de
tiende dag van de eerste
maand, zo lezen we in Joz
4:19. De tiende dag van de eerste maand, de oogstmaand:
dat is precies op tijd om drie
Ongedesemd brood © EO.nl/Bijbel
dagen later, op de veertiende
dag Pesach te vieren. Na deze bijzondere tocht, dwars door het
water, mag het feest zijn. Israël mag doen zoals ze in Egypte gedaan had, vlak voordat ze vertrokken. Toen hadden ze een lam
genomen, om dat op de veertiende dag, samen met het ongezuurde brood te breken en te delen. Israël viert feest, daar aan
de oever van de Jordaan. Nog maar net voet gezet in het beloofde
land, vieren ze Pesach met elkaar, het feest van bevrijding. Er
was nog geen tijd geweest om te oogsten en te zaaien; er is geen
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lam of bokje. Toch is het feest, en eten ze ongedesemd brood en
geroosterd graan. Want er is meer dan genoeg. Gewoon van de
opbrengst van het land (Joz 5:10-12).
Het hele volk trekt over
Wat dit verhaal in Jozua zo bijzonder maakt, is dat het hele volk
overtrekt. Niet alleen de notabelen: de priesters en de rechters,
de stamoudsten en de legerofficieren. De schrijver zegt hier dat
het ‘hele volk’ overtrekt (Joz 4:11). Het ‘hele volk’ (kŏl-hāʿam): het
is een zinnetje dat dikwijls voorkomt in het boek Jozua (vgl. Joz
5:4,5; 6:5; 24:2,27). Iedereen trekt over, alle twaalf stammen van
Israël. Daar horen ook de kwetsbaren bij: de vrouwen en de kinderen, de ouderen, en de zieken, mensen met beperkingen. Mensen die kwetsbaar zijn horen er helemaal bij. Hier zien we dat
het beloofde land niet gegeven wordt aan een selecte groep. De
Heer geeft Kanaän als een wijngaard voor allen: een plaats voor
het hele volk om te leven, om gelukkig te zijn, vrij van onderdrukking en geweld. Naar dat land, trek je met héél het volk.
Twaalf stenen
Jozua krijgt de opdracht om twaalf stenen op te richten, voor
elke stam één. Twaalf stenen om te gedenken dat het hele volk
overtrok. Twaalf stenen om te gedenken en nooit te vergeten. Het
Hebreeuwse werkwoord voor gedenken is zāḵar. Het betekent
meer dan ‘denken aan’ of ‘herinneren’. Het woord zāḵar betekent
gedenken in de meest spirituele betekenis van dat woord. Het is
her-inneren, opnieuw innerlijk maken.
Het gaat om zo gedenken dat het herinnerde gaat leven op je hart. Zo herinneren dat de herinnering deel wordt van
jezelf, en zo werkelijkheid wordt. Twaalf
stenen zijn hier aanwezig als stille getuigen van Gods redding. Die stenen doen
wel wat denken aan steenmannetjes,
stapeltjes keien of natuursteen, die je
hoog in de bergen op pelgrimsroutes
kunt tegenkomen. Kleine wegwijzers die
het pad markeren. Het zijn welkome
padvinders, die maken dat je niet verdwaalt in mistige, ruige gebieden. Het Steenmannetje © Pixabay
verleggen van zo’n steen geeft een
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bijzonder gevoel: door een steentje te verleggen, zeg je heel symbolisch: ‘ik was hier’, ‘hier op dit pad’, ‘één met allen die mij voorgingen’. Sommige mensen vinden het fijn om zo’n steentje mee
naar huis te nemen, omdat het steentje een tastbare herinnering
is aan een bijzonder moment; een moment waarop je één was
met jezelf, met de natuur, met God. Ik moet vaak aan zulke
steentjes denken als ik het verhaal in Jozua 4 lees. Ik heb ook
eens zo’n steentje opgeraapt aan zee; het is voor mij een tastbaar
teken van een bijzonder moment, een moment dat ik wou vasthouden om nooit meer te vergeten. Jozua en zijn volk hadden
ook van die stenen. Twee keer twaalf stenen: twaalf stenen op de
oever van de Jordaan bij Gilgal en twaalf stenen op de bodem
van de rivier. Vooral de stenen op de bodem van de Jordaan fascineren me. Twaalf stenen die daar liggen ‘tot op de dag van vandaag’ (Joz 4:9), maar die niemand nog kan zien… Wat is daar de
bedoeling van? Al mijmerend en nadenkend over deze stenen,
die in een rivier verlegd worden, werden mijn gedachten meegevoerd naar het lied ‘de steen’ van Bram Vermeulen:
Ik heb een steen verlegd,
in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.
Ik leverde bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.

Stenen die helpen gedenken
Is dat dan de gedachte achter die stenen op de bodem van de
Jordaan? Wie zal het zeggen… maar ik vind het een mooie gedachte. Twaalf stenen die op de bodem van de Jordaan gelegd
worden, twaalf stenen die dat unieke moment markeren; twaalf
stenen waardoor het water van de Jordaan nooit meer hetzelfde
zou stromen; twaalf stenen die je herinneren dat God het water
drooglegde toen het moeilijk was; twaalf stenen die je staande
houden in de verwachting van wat beloofd is. En die andere stenen aan de oever van de Jordaan? Die twaalf stenen, symboliseren misschien wel de aankomst in het beloofde land. Twaalf stenen die je eraan herinneren, om eenmaal in het beloofde land
aangekomen, niet te vergeten waarom je daar bent, om je te herinneren dat de melk en de honing bestemd zijn voor allen, voor
het hele volk.
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Genoeg om van te delen
Dit mooie verhaal in Jozua 4, laat zich ook bijzonder mooi lezen
in dialoog met het spijzigingsverhaal in Joh 6:5-14. Het verhaal
dat Johannes vertelt staat namelijk in dezelfde ontspannen
sfeer. Jezus, deze naamgenoot van Jozua, is voor de menigte als
manna uit de hemel. Arme, weerloze mensen, die hongeren en
dorsten naar gerechtigheid, naar een woord van leven, zijn geraakt door Jezus’ woorden van vrede en recht voor alle mensen.
Ze reizen achter hem aan, en trekken over het water van het
meer van Galilea. En Jezus? Hij doet zoals Jozua deed. Hij stuurt
de menigte niet weg, maar deelt van wat het land aanbiedt. Een
toevallige voorbijganger, met vijf gerstebroden en twee vissen, is
voldoende. Jezus deelt het brood, met alle mensen. En zo toont
hij wie hij werkelijk is: levend brood, manna uit de hemel, voedsel voor onderweg. Daar zitten ze, in de groene heuvels bij het
meer van Galilea. Eindelijk is het lente, na al die woestijn. Wij
mogen hem volgen, wij mogen net als Jezus uitdelen van wat we
hebben. Vijf broden en twee visjes. Ook wij mogen gaan in het
spoor van Yehoshua, Jezus van Nazareth: een spoor van gedenken, van niet vergeten dat er voldoende is, meer dan genoeg! Dat
het mogelijk is: een beloofd land, waar iedereen telt en mee mag
doen.
Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort:
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.
Tekst: Jaap Zijlstra
Lied 687, vers 3
Nieuw Liedboek

Ds. Jannica de Prenter
Gebaseerd op een preek gehouden op 11 maart 2018 in de
Protestantse kerk van Biervliet
(Zeeuws-Vlaanderen).

‘Ik ben het brood des levens’ (Joh 6:35)
© Dagelijkse Broodkruimels
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Toeleven naar Pasen met Exodus
In de veertigdagentijd
wordt er op basis van
het oecumenisch leesrooster een prekenreeks
over het boek Exodus
aangeboden. Het grote
sleutelwoord in Exodus
is ‘bevrijding’. Het begint
al in Ex 1–2 met Sifra en
Pua, de twee vroedvrouwen die weigeren om naar farao te luisteren. In een biezen
mandje, een arkje, zou Mozes over het water drijven om tussen
het riet opgetild te worden door de dochter van farao. Mozes, is
de vondeling – het kind uit water gered – dat het volk van Jakob
later door de Rietzee zou leiden. Maar eerst moet Mozes zelf weer
recht gaan staan: bij de berg Horeb ziet Mozes Gods vuur branden (Ex 3), en wordt hij uitgedaagd om een herder te worden voor
zijn volk. Maar daarvoor moet hij opstaan uit zijn eigen onzekerheden, zijn eigen onmacht en onhandigheid. In de plaagverhalen
(Ex 7–11) loopt de clash tussen farao en de Enige uit op een gevecht op leven en dood. Tien slagen zijn er nodig om farao te
doen buigen. ‘Verstokt zijn’ (ḥāzaq) en ‘zwaar zijn’ (ḵāḇaḏ) zijn
hier de terugkerende woorden. Het is maar de vraag hoe het precies zit met het verstokt zijn. Is het God die farao’s hart verhardt,
of is hij het zelf die een kettingreactie van verharden in gang zet?
Ook deze plaagverhalen gaan over bevrijding: over doorzetten, de
moed niet opgeven, door het water heen trekken dat je met haar
verwoestende kracht naar beneden trekt; door duister en dood
gaan; opstaan uit wat ons neerdrukt en knecht aan ellende en
schuld. Het boek Exodus gaat over opstanding.
Zondag 1 maart (1e van de 40-dagen): Exodus 3:7-14; 4:1-5, 10-17
‘De vijf bezwaren van Mozes’
Zondag 8 maart (2e van de 40-dagen): Exodus 4:18-31
‘De omkering van Mozes’
Zondag 15 maart (3e van de 40-dagen): Exodus 6:2-9 en 6:28–7:7
‘Voor de tweede keer geroepen’
De Brugse Kerkbode,
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Zondag 22 maart 2020 (4e van de 40-dagen): Exodus 7:8-25
‘De eerste slag: water en bloed’
Zondag 29 maart 2020 (5e van de 40-dagen): Exodus 9:13-35
‘De zevende slag en het verstokte hart van farao’
Zondag 5 april 2020 (6e van de 40-dagen): Exodus 11:1-10, Psalm 135 en
Exodus 12:1-12 ‘Een nacht van dood en bitterheid’
Vrijdag 10 april 2020 (Goede Vrijdag): Exodus 12:21-28; Hosea 6:1-6; Hebreeën 9:11-15 en Johannes 18:1–19:42 ‘Een schreeuw in de nacht: bloed
vergoten voor onze zonden’
Zondag 12 april 2020 (Pasen): Exodus 13:20-22; 14:19-31; Mattheüs
28:1-10 ‘Door het duister naar het licht’

Nog een belangrijke mededeling hierbij: in dit leesrooster komt
het thematisch mooier uit om het H. Avondmaal te vieren op de
zesde zondag van de 40-dagen tijd. Op die zondag gaat het namelijk over de instelling Pesachmaal, een tekst die zich heel mooi
laat combineren met een Avondmaalsdienst. Binnen de kerkenraad is momenteel een boeiend gesprek gaande over de Bijbelse
en liturgische argumenten om het H. Avondmaal op Goede Vrijdag te vieren. Een Goede Vrijdagdienst zonder avondmaal geeft
ook andere liturgische mogelijkheden, zoals het lezen van het
hele lijdensverhaal. De kerkenraad stelt daarom voor om het H.
Avondmaal te vieren op 5 april – een eerste zondag in de maand
zoals wij gewend zijn. Op Goede Vrijdag zullen we dan een
woord- en gebedsdienst met elkaar meemaken. Tijdens de gemeentevergadering willen we evalueren of dit voor herhaling vatbaar is. De dienst op Goede Vrijdag zal een eenvoudige meditatieve dienst worden waarin het lijden van Christus volledig centraal
zal staan, met Bijbellezingen,
stilte-momenten en samenzang.
Wie hierover vragen heeft, mag
zich natuurlijk melden bij de kerkenraad.
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Om naar uit te kijken
Oecumenische vespersdienst
We mogen alvast terugkijken op een mooie gezamenlijke dienst met de Anglicaanse kerk. Op
zondag 26 januari volgt om 16.00 uur de oecumenische vespersdienst in de St. Salvathorskathedraal. Het thema van de bidweek is
dit jaar gebaseerd op Hand 28:2: “ze toonden
ons buitengewone vriendelijkheid”. Centraal
staat de context van de christenen van het eiland Malta, waar Paulus schipbreuk leed. De organisatie is dit
jaar in handen van onze Anglicaanse vrienden. Namens de VPKB
zal ds. Jannica de Prenter aanwezig zijn, maar we hopen uiteraard ook op een goede opkomst vanuit onze gemeente.
Welkomstmiddag nieuwe leden
In 2019 mochten wij 15 nieuwe
leden in ons midden ontvangen.
Daar zijn we uiteraard heel blij
mee. Daarom organiseert de kerkenraad een informele en gezellige middag voor alle nieuwe leden op zaterdag 8 februari om 14.30 uur. Zo leren zij elkaar en
de kerkenraadsleden beter kennen. Ook krijgen zij informatie
over de werking van onze kerk, vzw de vrienden en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk. Koffie, thee en gebak zullen voor hen
klaar staan. We zien ernaar uit!
Schoolbezoeken
Op donderdag 12 en 26 maart komt een
groep leerlingen van Sint-Rembert uit Torhout onze kerk bezoeken, telkens om 13.45
uur. Dit bezoek is een onderdeel van de interreligieuze dag die het Sint-Rembert voor
haar leerlingen organiseert. In de voormiddag zijn ze te gast bij de moskee en synagoge
in Oostende. In ons Keerske krijgen ze een rondleiding. Ook zal
onze predikant een getuigenis geven over protestants zijn en geloven in deze tijd.
De Brugse Kerkbode,
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Gemeentedag met Gent-Brabantdam
Op zondag 5 mei 2019 openden wij onze deuren voor een broederlijke en zusterlijke gemeente-dag met de Brabantdam-gemeente. Nu
nodigen zij ons uit, en gaan we op 22 maart op
uitstap naar Gent. Er zal dan geen dienst zijn
in ’t Keerske. Om 10.00 uur zal er een eredienst zijn in de Brabantdamkerk waarin ds.
Tihamer Buzogany en ds. Jannica de Prenter
samen zullen voorgaan. De lezingen komen uit
het boek Exodus (zie het artikel ‘toeleven naar
Pasen met Exodus’).
Middagprogramma
Na de eredienst zal er een gezamenlijke
maaltijd zijn. Voor het middagprogramma
hebben onze broeders en zusters van Gent
Brabantdam twee activiteiten voor ons uitgezocht, waarbij ook rekening wordt gehouden dat niet iedereen meer even mobiel is. Ze laten ons graag kennismaken
met Het Belfort: ‘het’ symbool van burgerlijke macht voor de middeleeuwse Gentenaars. Dit indrukwekkende bouwwerk
kan makkelijk beklommen worden met de
lift! Het herbergt verschillende ruimtes
waar de archieven bewaard werden, de
grote stadsklokken te zien zijn, en de meer
dan levensgrote stadswachters je in de
ogen kijken. Maar indien u mocht opzien
tegen de afstand van de Brabantdamkerk
tot aan het Belfort, of het weer niet meezit,
dan hebben zij nog een alternatief programma achter de hand voor ons: 2020 is
immers het Van Eyckjaar. In verschillende
Vlaamse steden worden allerhande activiteiten georganiseerd rond deze magistrale
schilder. In dit plan B, zal kunsthistorica
Aletta Rambaut u een uiteenzetting aanbieden over de glasramen die afgebeeld
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zijn in de schilderijen van Jan van Eyck, en dat zijn er nog al
wat. Kan er een link gelegd worden tussen de afbeeldingen en
nog bewaarde glasramen, delen van glasramen, fragmenten, enz.
Zelfs Brugge en haar stadhuis komen aan bod! De resultaten
van dit onderzoek zullen bovendien vanaf eind mei te zien zijn in
een bescheiden tentoonstelling in de Begijnhofkerk van SintAmandsberg. Er is dus voor iedereen wat wils! De dag wordt afgesloten met een ‘drie uurtje’ (koffie, thee en gebak). Het einde
van dit mooie programma is voorzien rond 16.00 uur.
Inschrijven
Inschrijven is wel vereist. Op het mededelingenbord vindt u een
inschrijflijst. Gelieve uw naam te noteren als u meewilt. De deadline om in te schrijven is zondag 15 maart. Laat zeker iets weten
aan de predikant als u wel graag meewilt, maar geen vervoer
hebt. Dan bekijkt de kerkenraad of u opgehaald kunt worden.
We zien uit naar een mooie dag!
Mededeling van de Bijbelgespreksgroep
In de veertigdagentijd bieden we de deelnemers van de Bijbelgespreksgroep een
aangepast programma aan: een Bijbelstudie van het NBG rond het Passieverhaal van Johannes. We lezen uit de Bijbel
in gewone taal en gaan met elkaar in gesprek rond een aantal gespreksvragen.
Op zaterdag 4 april – op de drempel van
de goede week – sluiten we deze Bijbelstudie af, en gaan we op
uitstap naar Sint Niklaas, om de Passie mee te maken: het moderne spektakelstuk waarbij het lijden van Christus op eigentijdse wijze in verband wordt gebracht met het lijden van mensen
van nu. Iedereen die interesse heeft, is welkom om aan te sluiten
bij deze Bijbelstudie. Wil je ook mee naar de Passie? Gelieve je
dan op te geven bij Albert Eversen of ds. Jannica de Prenter,
zodat er gezamenlijk vervoer geregeld kan worden. Meer info over
de passie op: www.depassie.be.
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Bijbelevent in Zevenkerken
Zet 2 mei 2020 alvast in uw agenda,
want dan is er weer een Bijbelevent in
Zevenkerken. Het onderwerp is dit jaar
schepping, klimaat en profetische kritiek. Op het programma staan o.a. lezingen, poëzie, kunst en workshops. Onder
de sprekers is ook onze predikant met een bijdrage over chaos
en schepping in Gen 1, Jer 4 en Mc 7, maar ook de werkgroep
samen rond de Bijbel werkt mee. Bart Moeyaert zal de dag afsluiten met een poëtische voordracht van ‘de schepping en het
paradijs’. Er zullen ook enkele scheppingsliederen klinken waarvoor onder leiding van Ignace Thevelein een ad-hoc koor wordt
opgestart. Men is nog op zoek naar zangers. Wie zich geroepen
voelt om te zingen van de schepping, kan zich aanmelden bij
onze predikant. Flyers liggen achteraan in de kerk.
Bijbelleerhuis:
Mens ga open!
Aansluitend bij
het Bijbelevent op
2 mei, zal er in
het voorjaar ook
een
Bijbelleerhuis
doorgaan
over de Schepping. Onze predikant organiseert
dit Bijbelleerhuis in samenwerking met Jean Bastiaens – directeur van het Bijbelhuis Zevenkerken. De bijeenkomsten zullen
daarom beurtelings in ’t Keerske en het Bijbelhuis Zevenkerken
doorgaan, steeds op woensdagmiddagen van 14.30-16.30 uur.
De bijeenkomsten zijn gratis. Een vrijwillige bijdrage is echter
gewenst voor het studiemateriaal dat beschikbaar wordt gesteld.
Inschrijven is wel vereist, en kan door te mailen naar: info@bijbelhuiszevenkerken.be. Voor deze Bijbelstudie worden ook onze
oecumenische vrienden uitgenodigd. Meer info vindt u in de affiche in deze kerkbode. We hopen op een inspirerende, groene
reeks. Dat wij open mogen gaan voor de schepping!
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Om op terug te kijken
Ontvangstmoment van het
vredeslicht
Op woensdag 18 december
kwam het vredeslicht aan in de
H. Magdalenakerk in Brugge.
Er was een grote opkomst voor
dit warme moment, waar ook
onze gemeente bij betrokken
was. Het ontvangstmoment begon met een indringend lied.
Herhalend zong ons koor het Taizélied ‘als alles duister is’, terwijl
het vredeslicht door de lopers werd binnengebracht. Steeds verder aanzwellend en luider klonk het verlangen naar licht. Dat
was indrukwekkend. Alle aanwezige gemeenschappen werden
uitgenodigd om hun aanwezigheid ook symbolisch te markeren
op een bord met lichtjes. Daarnaast waren er getuigenissen. Namens onze gemeente vertelde Riek ten Kate hoe in onze gemeente
aandacht werd gegeven aan het vredeslicht. Het was een warm
en verbindend moment, waar mensen over allerlei levensbeschouwingen heen samenkwamen omdat zij geloven dat vrede
altijd een kans heeft.
Kerstzangavond
Twee dagen later, op vrijdag
20 december kwamen we
samen voor de kerstzang–
avond. Net als vorig was er
een goede opkomst. Het
thema was ‘stille nacht’. De
avond begon dan ook verstillend, maar gaandeweg
kwam iedereen goed in de
sfeer en werd er uit volle borst meegezongen. Verborgen talenten
kwamen boven. Na afloop was er voor iedereen glühwijn of fruitsap. Er werd gezellig nagepraat, want wat was het mooi. De lezers, het koor en iedereen die meegezongen heeft: we hebben samen iets moois neergezet!
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Kerstdienst
Na de Adventsdiensten waarin
we onderweg gingen met Micha,
beleefden we een mooie kerstdienst met elkaar op woensdag
25 december. Ons Keerske zat
goed vol, en er werd weer goed
gezongen. Het hoogtepunt van
de dienst was natuurlijk de heilige doop van Zuri en Rye
Claeys. De ouders brachten een
persoonlijk getuigenis waarin
zij aan de gemeente vertelden
over hun motivatie om hun
twee kinderen te laten dopen in
onze gemeente. Het was vertederend om op kerst een doop
mee te maken van twee mooie
kinderen. Na het doopmoment
volgende een handoplegging
met een zegen en kregen de kinderen een vredeslichtje mee. Als
herinnering aan de dienst ontvingen de ouders van de kerkenraad een koesterboekje met daarin de doopteksten. Na de dienst
werd er natuurlijk volop gefeliciteerd en kon iedereen genieten
van de kerstkoekjes. Het was een echt geboortefeest.
Nieuwjaarsdienst
Op zondag 5 januari begonnen we goed aan
het nieuwe jaar. In deze dienst waarop Driekoningen werd gevierd, vierden we ook het H.
Avondmaal met elkaar. Brood en wijn die van
hand tot hand gaan, elkaar vrede wensend…
het was mooi om zo het nieuwe jaar van start
te gaan. Na de eredienst volgde als vanouds
de nieuwjaarsreceptie van vzw de vrienden.
De broodjes en de drankjes smaakten weer
heerlijk. Dank aan iedereen die meewerkte
om dit mogelijk te maken! We hopen dat 2020
voor onze gemeente een jaar van zegen mag
zijn.
De Brugse Kerkbode,
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Er is jou mens gezegd wat goed is,
je weet wat de HEER van je wil:
Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.
Micha 6:8

Opkomen voor gerechtigheid is een Bijbelse opdracht. In de Adventsperiode hoorden we dat steeds weer terug in de prekenreeks over Micha. Onze gemeente gaf handen en voeten aan deze
opdracht door mee te doen aan de schrijfactie van Amnesty International. Op 10 december – Internationale Dag van de Rechten van de Mens – kwamen we samen in ’t Keerske om brieven
te schrijven voor de 10 voorgestelde slachtoffers van onrecht.
Acht uur lang werd er geschreven. Was het de moeite waard?
JAZEKER! Op dinsdag 10 december waren er vijftien deelnemers
die meededen aan de schrijfactie. Er waren ook drie bezoekers die ons kwamen supporteren, maar niet hebben geschreven. Een Duits en een Engels
koppel wisten ons te vinden
door de straat-versiering… Samen hebben wij 122 brieven geschreven om onrecht aan te
kaarten bij de verschillende regeringen, en stuurden we
kaartjes aan de slachtoffers om hen te bemoedigen hun strijd
voort te zetten. De Anglicaanse Reverend liet zich uitvoerig uitleggen wat de bedoeling is van de actie en zij zullen volgend jaar
wellicht meedoen. De portokosten bedroegen € 79.90.
Was het genoeg? Natuurlijk kunnen we daar geen volmondig ‘ja’
op antwoorden. Het resultaat zal nooit zijn dat het onrecht
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helemaal verdwenen is. Wel is het mooi om te zien dat dit initiatief groeit, en dat volgend jaar de Anglicaanse gemeenschap wellicht ook zal aansluiten. We hopen van harte dat de opkomst
volgend jaar nog een beetje groter zal zijn. Deed u nog niet mee,
maar spreekt deze actie u wel aan? Wees dan van harte welkom
op de volgende schrijfactie. Ook van thuis uit kunt u meedoen
door in te schrijven op de maandelijkse nieuwsbrief van Amnesty
International Vlaanderen.
Tot het doen van recht worden we steeds weer opgeroepen. Wie
zich inzet voor arme en vernederde mensen, ontvangt immers
Christus zelf: “alles wat jullie gedaan hebben voor één van de
onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan” (Matt 25:40). Hier gaat het allemaal om. Of
zoals Huub Oosterhuis dicht:
Te doen gerechtigheid
hebt Gij ons aangezegd.
Dat woord heeft ons bevrijd,
elk ander ons geknecht.
Geef dat ons niets weerhoudt
die lange weg te gaan.
Dat elk zich nu verstout
uw richting in te slaan.
Dat niemand hen kleineert
die Gij wilt maken groot,
voor wie Gij hebt geslaakt
de boeien van de dood.
Opdat wij zouden staan
vrij voor uw aangezicht,
getekend met uw Naam en leven in uw licht.

Albert Eversen en
ds. Jannica de Prenter
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Nieuws uit het district Oost- en West-Vlaanderen
Het jaar 2019 was voor het district Oost- en West-Vlaanderen
een jaar met veel veranderingen en zowel hoogtepunten als dieptepunten. In Brugge en Ieper werd een nieuwe predikant ingezegend en bevestigd, in beide gevallen een jonge gedoctoreerde
dame. Daardoor zijn beide gemeenten nu begonnen aan een
nieuw elan, met een veelheid aan activiteiten. Voor Ronse, Kortrijk en Knokke is het momenteel nog afwachten hoe de openstaande vacature zal worden ingevuld, maar er zijn overal gesprekken en contacten, waar de respectievelijke consulenten het
druk mee hebben. Een nieuw element is dat er op diverse plaatsen vormen van regionale samenwerking zijn ontstaan waardoor
kleinere gemeenten elkaar steunen en bemoedigen. Ons district
vervult daarin binnen de nationale denkgroep Eigentijds Kerkzijn momenteel een pioniersrol. Trouwens, wij waren ook de eersten om zowel in Aalst als in Oostende een pionier aan te stellen
en zo een uitdovende gemeente een nieuwe adem te geven. Het
trieste dieptepunt volgde pas in december, toen in overleg met
beide bestuursraden besloten werd, dat op het einde van 2019
zowel in Wevelgem als in Geraardsbergen de gemeente zal ophouden te bestaan. Dankbaar voor wat geweest is, zullen de
meest nabij gelegen gemeenten nu de pastorale zorg voor de enkele overgeblevenen overnemen. Zowel in het districtsbestuur
als in de districtsvergadering mogen wij ons verheugen in een
goede sfeer en samenwerking. Vol moed zien wij dan ook uit naar
2020, een jaar waarin nog veel te gebeuren staat.
Rudy Liagre,
districtssecretaris
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De steppe zal bloeien … ?
Over schepping, klimaat en profetische kritiek
een volle dag genieten van keuzeactiviteiten
speels en degelijk, voor jong en oud
om te kijken, te luisteren en te doen.
Om 16.00 uur brengt Bart Moeyaert zijn werk
De Schepping & Het Paradijs*
op zaterdag 2 mei 2020, van 10.00 u. tot 18.00 u.
Inkom voor de hele dag : € 5,volledig programma: www.bijbelhuiszevenkerken.be
i.s.m. o.a. de abdij van zevenkerken, het Vlaams Bijbelgenootschap,
de oecumenische werkgroep Samen rond de Bijbel en CCV Brugge
*met steun van Vlaams Fonds voor de letteren
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Agenda
Iedere vrijdag
26 januari

19.30 uur
16.00 uur

Bijbelleesgroep
Oec.Vesperdienst St.-Salvathorskathedraal
8 februari
14.30 uur
Welkomstmiddag nieuwe leden
12 en 26 maart 13.45 uur
Schoolbezoek in ‘t Keerske
22 maart
hele dag
Gemeentedag Gent
1 april
19.30 uur
Vergadering Vrienden *
4 april
De Passie, Sint-Niklaas
24 april
Kaas- en wijnavond *
26 april
na de dienst Gemeentevergadering
2 mei
hele dag
Bijbelevent Zevenkerken
*= Een organisatie van de VZW “De Vrienden”

Afwezigheid predikant
Onze predikant is in de maand februari met verlof van 9 februari
tot en met 23 februari. Gelieve u tot de kerkenraad te wenden,
indien u in deze periode pastorale zorg nodig hebt.
De kerkenraad.
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W

el wee…
en

Ook deze maand meer

wee …

Op 10 december overleed de moeder van Jean-Claude Kuaté in
Kameroen. Jean-Claude heeft haar deze zomer een laatste keer
kunnen bezoeken. Naar Afrikaanse gewoonte is een definitief
afscheid pas eind januari gepland. In Kameroen is het de gewoonte dat iedereen, die van dichtbij of veraf de overledene kent,
bijdraagt in de begrafeniskosten. Wij hebben aan die cultuur
meegewerkt door de inzamelingsacties in de kerk en op facebook.
Een brede kring van vrienden in West- en Oost-Vlaanderen heeft
bijgedragen, waarvoor hartelijk dank. Op zondag 19 januari is er
in
de
dienst
een
in
memoriam
gelezen.
De vrouw van Jean-Claude, Kristina Dilkait kan de reis naar
Kameroen niet maken. Zij werd onlangs geopereerd. Wij wensen
haar een spoedig herstel.
Nog in de dienst van 19 januari was er aandacht voor het verdriet
van de familie Mohsen. Sinds enkele maanden is de familie van
Mohsen Mirzajanibaghalford overgekomen uit de Graanmarktkerk te Anderlecht en verblijven ze in Eeklo. Zij hadden verwacht hun derde dochter Emilie te kunnen verwelkomen, maar
zij is na vijf maanden zwangerschap dood geboren. Ook hen
werd in de dienst van 19 januari een moment van troost geboden. Troost kunnen wij door verbondenheid bieden als de nacht
het donkerst is.
Ook Dirk Trio is in het ziekenhuis opgenomen, hij meldt geen
ernstige klachten te hebben…. Hoe dan ook: Dirk weet het best
en krijgt hulp waar nodig.
Albert Eversen
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Van de bestuursraad
Kerkelijke bijdrage
In de kerkbode van augustus 2018 was dit de titel van de bijdrage die ik schreef in naam van de bestuursraad. In dit schrijven lazen we dat onze penningmeester elk jaar een bedrag in de
begroting voor de “eigen bijdrage van de leden” dient in te schrijven. De opbrengst van de kerk collecte was niet genoeg om dit
bedrag te halen. Na een oproep aan onze gemeenteleden steeg de
kerk collecte in de tweede helft van 2018.
Het begrote bedrag blijft elk jaar ongeveer hetzelfde. Maar we
zien dat vanaf 2015, ondanks dat het aantal kerkgangers per
dienst ongeveer stabiel is, de bijdrage van de leden daalt.
De cijfers van de kerk collecten van het jaar 2019 tonen echter
opnieuw een gevoelige daling van de bijdrage van de leden! Het
is vooral de “deur collecte”, derde collecte, die tegenvalt (- 25 %!)
En dit wordt niet gecompenseerd door de eerste kerk collecte
want die blijft stabiel ten opzichte van vorige jaren.
Door dit tegenvallende resultaat wordt het moeilijk om bepaalde
uitgaven te blijven doen. Maar er zijn meer activiteiten en dit
vinden we goed en nodig als we met onze gemeente vooruit willen. De penningmeester van de diaconie zag de opbrengst van de
tweede collecte ook dalen. Het begrote bedrag is niet gehaald,
zodat sommige giften voor goede doelen verminderd werden.
Daarom roep ik op om aandacht te hebben voor de drie collecten
en uw bijdrage te verhogen! Zo geven we onze dominee en onze
kerkenraad mogelijkheden voor de groei en bloei van onze gemeente! Samen zorgen we voor onze gemeente.
Op de komende gemeentevergadering (26 april 2020) hopen we
uitgebreid met elkaar te praten over de collecten.
Uw secretaris van de bestuursraad

Uitgangscollecten goede doelen
Afwisselend zijn de uitgangscollecten voor Kerk, Zending en de
Goede Doelen. Meestal werden de doelen voorgesteld door de
diaconie en door de kerkenraad goedgekeurd en kort besproken
De Brugse Kerkbode,

FEBRUARI - MAART 2020, bladzijde 26

in de gemeentevergadering. We horen graag voorstellen. In de
komende periode komen de volgende goede doelen aan bod:
-16 februari SDV Oostende
De vroegere Sociale Dienst voor Vreemdelingen, nu SamenDiVers. Gestart door de protestantse sociale dienst van Antwerpen en Brussel. De VPKB Brugge heeft een aantal leden in de
raad van bestuur en in de financiële leiding. De organisatie
heeft het moeilijk omdat de subsidies beperkt worden.
-23 februari Poverello Brugge
Stichter en bezieler Jan Vermeire (dokter, seksuoloog) begon in
1976 in de Marollen (Brussel) een huis voor thuis- en daklozen.
Daaruit ontstaat in 1978 het werk van Poverello met afdelingen
over heel België. In Brugge biedt Poverello in de Goezeputstraat
goedkope maaltijden (€ 1,=) aan. Kleding -alleen in nood- en
geen overnachtingen. De doelgroep is kansarmen, mensen met
leefloon, werklozen, alleenstaanden.
-15 maart Ik Help Een Kind
Studiefonds voor middelbare schoolkinderen in Rwanda. Georganiseerd in samenwerking met de Presbyteriaanse kerk (EPR)
ter plekke. Fiscale attesten via Protestantse Solidariteit waar
het sinds 2018 een project van is.
-5 april Arkgemeenschap
De Arkgemeenschap is een internationale organisatie van leefgemeenschappen waar mensen met en zonder verstandelijke
handicap elkaars leven delen. De Arkgemeenschappen zijn ontstaan in Frankrijk. Er zijn wereldwijd ongeveer 140 gemeenschappen; in België zijn er 7. Wij steunen de Arkgemeenschap
Moerkerke-Brugge
-12 april Huizen van Hoop (VPKB)
Na twee jaar activiteiten van de VPKB projectgroep werden er
dertig gezinnen gehuisvest onder bescherming en met medewerking van een vijfentwintigtal VPKB-gemeenten. Het gaat
steeds om erkende vluchtelingen. Er werd al veel geld ingezameld maar de activiteiten lopen voorlopig nog door.
Diaconie.
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Erediensten 10.00 uur
ZONDAG 2 februari; Heilig Avondmaal
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Mevr. G. Labeur
Amos 9:11-15 en Joh. 2:1-11
Dhr. Alexander Vangaever
Vrijwilliger aanwezig
Zending
Fam. W. Buijs
ZONDAG 9 februari

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Dhr. A. Boekhout –kerkelijk werker in Oostende
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger aanwezig
Kerk
Fam. J. van Groenigen
ZONDAG 16 februari

Predikant
Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Dhr. R. Goemaere -godsdienstleerkracht PEGO
Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Mevr. Lieve Vercruysse
Vrijwilliger aanwezig
SDV Oostende
Mevr. L. Devriendt & Mevr. M. Denduyver
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ZONDAG 23 februari; Kindernevendienst
Predikant

Ds. A. Rooze

Ouderling
Diaken
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. Dimos de Beun
Vrijwilliger aanwezig
Poverello Brugge
Fam. A. Deceuninck

–geestelijk verzorger Amarant in

Tilburg (Nl.)

ZONDAG 1 maart; Heilig Avondmaal
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. A. Laureys-Kutsch
Ex. 3:7-14; 4:1-5,10-17
Mevr. Lieve Vercruysse
Vrijwilliger aanwezig
Zending
Mevr. M. Lammens
ZONDAG 8 maart

Predikant
Ouderling
Diaken
Lezen
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Mevr. E. Maassen –Protestantse theologe uit Gent
Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Ex. 4:18-31
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger aanwezig
Kerk
Fam. W. ten Kate
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ZONDAG 15 maart
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Dhr. P. Hellebuck
Ex. 6:2-9; 6:28–7:7
Dhr. Alexander Vangaever
Vrijwilliger aanwezig
Ik Help een Kind
Fam. J. Klifman
ZONDAG 22 maart

Geen dienst in ’t Keerske.
Gemeentebezoek aan Gent Brabantdam
Voorgangers: ds. Buzogany en ds. Jannica de Prenter
Lezen: Ex. 7:8-25
ZONDAG 29 maart; Kindernevendienst
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Dhr. P. van Harrewijn
Ex. 9:13-35
Dhr. Alexander Vangaever
Vrijwilliger aanwezig
Kerk
Dhr. A. Eversen

ZONDAG 5 april; Heilig Avondmaal
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Deceuninck
Mevr. M. Lammens
Dhr. W. Buijs
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Lezen
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Ex. 11:1-10; Psalm 135; Ex. 12:1-12
Mevr. Anja van Holst
Vrijwilliger aanwezig
Arkgemeenschap
Mevr. J. Lagauw-Wage

GOEDE VRIJDAG 10 april 20.00u
Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Babyoppas

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Mevr. A. Klifman
Dhr. P. Hellebuck
Meerdere personen
Ex. 12:21-28; Hosea 6;1-6; Hebreeën 9:1115; Joh. 18:1–19:42
Vrijwilliger aanwezig
ZONDAG 12 april. PASEN

Predikant
Ouderling
Diaken
Lector
Lezen
Organist
Babyoppas
Uitgangscollecte
Koffiedienst

Ds. J. de Prenter -predikant VPKB Brugge
Dhr. A. Eversen
Dhr. J. van Groenigen
Mevr. G. Labeur
Ex. 13:20-22; 14:19-31; Matt. 28:1-10
Dhr. Dimos de Beun
Vrijwilliger aanwezig
Huizen van Hoop (VPKB)
Fam. W. Buijs

Koffiedienst loopt, aangepast, als volgt door:
19 april Fam. J. van Groenigen 26 april Mevr. L. Devriendt en
Mevr. M. Denduyver 3 mei Fam. A. Deceuninck. 10 mei Mevr. M.
Lammens. 17 mei Fam. W. ten Kate. 24 mei Fam. J. Klifman. 31
mei Dhr. A. Eversen. 7 juni Mevr. J. Lagauw-Wage. 14 juni Fam.
W. Buijs.
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Voor de kinderen
Johannes 3: 1 – 17
Een farizeeër bezoekt Jezus
in de nacht om meer over Hem te weten.

Als 10 5 26 21 19 = Jezus, kun je dan met
die code uitzoeken wie op bezoek was bij Jezus?

14 9 3 15 4 5 13 21 19
__ __ __ __ __ __ __ __ __
Kan je de woordjes vinden uit het bijbelverhaal
van vandaag?
b
g
c
m
r
w
v
z
N
l

o
r
G
e
e
s
t
i
r
z

g
l
o
b
t
q
c
p
e
k

k
k
d
h
u
o
g
h
e
b

a
i
c
s
d
a
x
a
e
u

d
a
n
e
l
z
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r
z
s

n
l
m
g
e
o
n
i
i
u

s
u
r
o
r
o
d
s
r
z

s
j
b
o
e
n
w
e
a
e

r
e
t
a
w
w
m
e
F
J

Nicodemus
nacht
Jezus
Farizeeer
wereld
zoon
water
Geest
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KERKENRAAD
Predikant
➢
Ds. Jannica de Prenter,
–  050 35 50 84.
- e-mail: j.a.deprenter@gmail.com
Ouderlingen
➢ Mevr. A. Klifman –  050 / 36.04.36
Begoniastraat 15, 8310 Assebroek
➢ Dhr. A. Eversen –  0495 / 22.88.37
Carolus de Vischstraat 18, 8200 Sint- Andries
➢ Dhr. A. Deceuninck –  050 / 31.69.23
Rond den Heerdstraat 14, 8000 Brugge
Diakenen
➢ Mevr. M. Lammens –  050 / 39.64.66
Albert Dyserynckstraat 38, 8200 Sint Andries
➢ Dhr. P. Hellebuck –  050 / 38.26.86
Veldstraat 46, 8200 Sint-Michiels
➢ Dhr. J. van Groenigen –  050/38.72.62
Zandwege 10, 8490 Varsenare

Redactieraad van de Brugse Kerkbode
Ds. Jannica de Prenter, Mevr. Riek van de Westeringh, Dhr.
Albert Eversen, Dhr. Jan van Groenigen, Dhr. Adriën Deceuninck en Dhr. Erik Libbrecht.

Bankrekeningen
Kerkenwerk Protestantse Kerk Brugge
BE61 2800 2025 1617 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
Diaconie
BE84 0014 4613 0459 (IBAN) - GEBA BE BB (BIC)
t.n.v. Diaconie Verenigde Protestantse Kerk Brugge
VZW Vrienden
BE10 0000 1658 7404 (IBAN) - BPOT BE B1 (BIC)
t.n.v. Vrienden Protestantse Kerk Brugge
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